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Nu udkommer Food in a JAR, som er fyldt med 80 lækre, lette, retter og snacks, der alle er smukt anrettet i
praktiske sylteglas.

Food in a JAR puster nyt liv i gamle syltekrukker med inspirerende, smuk, sund og smagfuld mad, der taler
til både øjne og mave.

Bogen udfordrer kreativiteten med forskellige opskrifter på morgenmad, snacks, salater, supper, desserter og
drikkevarer - alle serveret i praktiske JARS.

JARS holder maden frisk og gør det muligt at lave mange af opskrifterne dagen før. Det sparer tid og sikrer, at
man hver dag kan nyde lækker mad uden stress og jag. Få fif og ideer til, hvordan madspil minimeres, og
hvordan middagens rester omdannes til fortryllende retter, der kan spises og nydes i nye kombinationer.

Nyd dine JARS på farten, på kontoret, som snacks i tasken, på picnic - eller brug dem som en smuk måde at
anrette maden på for dine gæster.

Det er praktisk, let at lave og lige til at tage med.

Slip fantasien løs og lad dig inspirere.
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